Vyhlášení pohotovosti pro zimní údržbu
místních komunikací v Lošticích
v období 2018/19
=======================================================================
Pohotovost k zajištění zimní údržby místních komunikací se vyhlašuje
s platností od 1. 12. 2018 (pevné datum bude upřesněno dle vývoje počasí
vedoucím – p. Erlecem), a to podle schváleného plánu zimní údržby. Ukončení
zimní pohotovosti – dle vývoje počasí.
Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic
je zpracován dle zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.
104/1997 Sb. a dalších pozdějších předpisů a nařízení města Loštice
č. 2/2016.
Pohotovost
zajišťují
na
místních
komunikacích
včetně
chodníků
a autobusových zastávek ve Vlčicích a Žádlovicích tito pracovníci:
Hopp Lubor, Lukeš Stanislav, Ruprechtová Ivana, Přichystal Rudolf, Směšný
Václav, Sivanič Tomáš .
Pohotovost na chodnících – pomocí stroje - zajišťují tito pracovníci:
Hopp Lubor, Přichystal Rudolf.
Pohotovost na úzkých chodnících, lávkách, schodkách, přechodech značených
i neznačených, na silnicích i neznačených na místních komunikacích, tj.
přechod z jedné strany místní komunikace na druhou, hřbitov – zajišťují
tito pracovníci:
Ruprechtová Ivana, Směšný Václav, Lukeš Stanislav, Sivanič Tomáš
a to po celou dobu, kdy bude pohotovost vyhlášena.
Přesné rozdělení pracovníků na údržbu jednotlivých úseků a stanovení
jednotlivých směn provede vedoucí technického úseku ve spolupráci se
starostkou města a pracovníkem technického úseku.
Při stanovení pracovní pohotovosti a práce na zajištění schůdnosti místních
komunikací musí být respektován příkaz č. 6 k zabezpečení zimní údržby vč.
přílohy a uzavřené dohody o pracovní pohotovosti.
Dle novely zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastník
a správce chodníků odpovídá v plném rozsahu za zajištění schůdnosti všech
chodníků vč. přilehlých schodků apod. na celém území obce.
Autobusová zastávka (2x) na Moravičanské ulici a chodník od zastávky
ke hřbitovu, okolo hřbitova a cesty na hřbitově – údržbu bude zajišťovat po
celou dobu zimní pohotovosti:
Ruprechtová Ivana, Směšný Václav, Sivanič Tomáš, Stanislav Lukeš.
Autobusové zastávky ve Vlčicích – u bývalého podniku OLPA a u Šulákových
(2x)- údržbu bude zajišťovat po celou dobu zimní pohotovosti:
Hopp Lubor, Lukeš Stanislav.
Skupina provádějící údržbu místních
ošetřit tak, aby ráno byly schůdné.

komunikací.

Zastávky

V případě náledí se údržba bude provádět vždy.

je

však

nutno

Úklid sněhu se bude provádět:
na místních komunikacích
- od vrstvy 3 cm – při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce a délce místní komunikace.
Výjimky jsou uvedeny v plánu zimního posypu a neudržovaná část MK musí být
označena DZ a tabulkou.
- ihned po spadu sněhu, případně vytvoření náledí
při trvalém sněžení a náledí se údržba chodníků opakuje.
Odstraňování sněhu z chodníků se bude provádět operativně dle situace.
Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce chodníků, včetně chodníků až ke
vstupům do panelových domů a na hranici se soukromým pozemkem
Neudržovaná část chodníků musí být označena tabulkou.
Povinnosti
vlastníků a správců místních komunikací je zajistit schůdnost
všech chodníků v zastavěném území obce.
Úklid chodníků a veřejných prostranství, který se nestačí provést do
začátku pracovní doby, bude proveden návazně v pracovní době. Ve dnech
pracovního klidu a pracovního volna je třeba provést celou údržbu.
Délka pohotovosti v jarních měsících bude uzpůsobena dle počasí.
Určení pracovníci nastoupí automaticky bez vyzvání k údržbě místních
komunikací a chodníků v případě každého zhoršení počasí v mimopracovní
době, tj. odpoledne, v noci a ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle,
svátky).
Rovněž při zhoršení stavu místních komunikací a chodníků je třeba
zabezpečit průběžnou údržbu:
- v pracovní době nejdéle do 30 minut,
- v mimopracovní době do 60 minut
od zjištění, že došlo k vytvoření náledí a spadu sněhu, nebo že se na
místních komunikacích a chodnících zhoršila sjízdnost nebo schůdnost
vytvořením kluzkosti.

Pracovníci
provádějící
zimní
údržbu
místních
komunikací a chodníků musí vést deník zimní údržby –
každá pracovní skupina samostatně.
Deník zimní údržby MK má obsahovat - přesně určeno v příloze č. 6 k vyhl.
č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- jména pracovníků, kteří mají pohotovost - podle skutečné přítomnosti
- skutečně používaná posypová vozidla v určitý den
- záznam o povětrnostní situaci
- stav sjízdnosti - stručný popis jednotlivých MK a chodníků
(vozovka sjízdná, sjízdnost omezená, vrstva směnu v cm, námraza, závěje,
náledí apod.)
- stručný popis způsobu prováděné údržby a použitý materiál v určitý
den na jednotlivých MK a chodnících.
- průběh služby - čas nástupu a ukončení služby, chronologický záznam
nejdůležitějších událostí
- chronologický záznam udržovaných místních komunikací a chodníků

Deník musí být veden tak, aby bylo prokazatelné
(v případě úrazu), že příslušný úsek byl udržován,
v kterou dobu a jakým způsobem, a současně uvést
poznámku – sníh, náledí apod.

Zajištění:
Podle plánu a pasportu MK je třeba v Lošticích zajistit zimní obsluhu
a čištění komunikací v celkové délce cca 13 km, chodníků v délce cca 11 km.
Posyp bude zajišťován pracovníky Města Loštice.
K dispozici k zajištění tohoto úkolu je:
Traktor, multikára s radlicí a sypačem, komunální stroj Belos se sypačem a
radlicí, zametací kartáč vari, sekací traktor starjet 4x4 s radlicí, sekací
traktor starjet s radlicí a sypačem.
Skládka inertního materiálu (posyp z lomu) bude umístěn pro posyp chodníků
a komunikací na garážích, nebo dle dohody pracovníků a p. Erlece na
veřejných prostranstvích ve městě.
Nutno provést předzásobení na ostatní měsíce.
Posypový materiál pro MK a chodníky drť z kamenolomu, sůl pro posypy MK –
bude používána s ohledem na životní prostředí.

Údržba místních komunikací – silnice
Místní komunikace budou udržovány plužením a následně posypem, v případě
námrazy posypem zdrsňovacím materiálem a chemicky.
V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.
Čerstvě napadený sníh do vrstvy 3 cm se nesmí odstranit chemicky, je třeba
předchozí plužení. Sníh je třeba odstranit tak, aby nedošlo k jeho ujetí
provozem. Sněhovou břečku je třeba z vozovky co možná v nejkratší době
odstranit.
Odvoz sněhu ze zúžených ulic, kde nejsou zelené pásy mezi vozovkou
a chodníkem a na náměstí, bude zajištěn pracovníky Města Loštice až po
provedené údržbě místních komunikací.
Sjízdnost místních komunikací - silnic musí být zajištěna:
v II. pořadí důležitosti do 8 hod.
v III. pořadí důležitosti - návazně po ošetření komunikací v II.
pořadí nejpozději do 12 hod.
Zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací (silnic) se bude
provádět pouze na přechodech.
Na ostatních částech místní komunikace (silnice) závady ve schůdnosti jsou
zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti.

Údržba MK – chodníky, lávky, schodky
U chodníků se schůdnost zajišťuje odhrnutím sněhu, a posypem zdrsňovacím
materiálem, popř. chemicky.
Nezmrzlý sníh možno v menší vrstvě ponechat a provést na něj posyp.
V případě námrazy posypem (zdrsňovacím materiálem) a chemicky.
Chemický rozmrazovací materiál se nemá používat na chodníky, ve kterých
jsou uloženy inženýrské sítě a které nemají uzavřený kryt.
Schůdnost chodníků musí být zajištěna:
v II. pořadí důležitosti do 8 hod.
v III. pořadí důležitosti - návazně po ošetření komunikací v II.
pořadí - nejpozději do 12 hod.

Zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací (silnic) se bude
zajišťovat na přechodech, které vedou přes MK z jednoho chodníku na druhý,
i když nejsou označeny dopravní značkou - přechod.
Na průjezdních úsecích silnice obcí se závady ve schůdnosti zmírňují na
přechodech - seznam určených míst je uveden v plánu posypu.
Na ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje závady ve
sjízdnosti jejich správce. Závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním
závad ve sjízdnosti.
Zajišťování sjízdnosti MK a schůdnosti chodníků dle důležitosti je uveden
v plánu zimního posypu.
Závady ve schůdnosti na MK jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti.
Seznam místních komunikací a chodníků, které nebudou v zimě udržovány, je
uveden v Nařízení obce č. 1/2013 a budou označeny tabulkou dle § 27 odst. 6
zák. č. 13/1997 Sb., ve znění zák. č. 102/2000 Sb.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat křižovatkám, stoupáním, výjezdům
z vedlejších MK na hlavní silnici, zastávkám linkových autobusů, přechodům
a nájezdům a sjezdům na lávky a mosty, přechodům z jednoho chodníku na
druhý přes MK - silnici.
V pracovní době bude zimní obsluha zajišťována operativně pracovníky města
Loštice. Náhrady za pohotovostní služby a skutečně provedené obslužné práce
budou placeny podle platných mzdových předpisů.
Ve dnech pracovního
pracovníky.

volna

bude

zimní

obsluha

zabezpečována

určenými

Náhrady za pohotovost bude likvidovat přímo město Loštice v měsíčním
výplatním termínu na základě předloženého a pracovníkem podepsaného výkazu,
který musí být předložen ing. Slavíkové nejpozději do konce měsíce.

Na úsecích, které nejsou udržovány, je nutno umístit dopravní
značení a upozornění, že úsek není v zimě udržován. Na chodnících
nutno umístit upozornění.
Příloha - rozpis posypových míst.

Údržba místních komunikací
Zimní údržba MK bude provedena dle důležitosti a s ohledem na zajištění
bezpečnosti provozu a frekventovanost v tomto pořadí:

II. okruh
1/ Sokolská ulice – pozornost věnovat mimo jiné výjezdům na hlavní silnici
2/ nám. Míru - autobusové nádraží, parkoviště, veř. prostranství, vjezd
k obchodnímu domu, parkoviště za obchodním domem, průjezd okolo Rosůlkových
a Langových, parkoviště - Komenského ul. a náměstí Míru a Malé nám.
3/ Sídliště se zahájením na sjezdu do křižovatky u kanceláří býv. PALOMO
Loštice (nutno udržovat stále sjízdné), ke kontejnerům. Příjezdová
komunikace okolo: Heidenreich, John, Konečný.
Příjezdová komunikace a parkoviště k novým bytovým domům na sídlišti
Parkoviště v ulici Hradská – před novými bytovými domy.
4/ Ke koupališti - Kozí vrch, pod lomem - směr na Vlčice až k lávce -

- dle možností na projetí, zbytek k lávce ručně a současně posypat
i lávku do Vlčic, odbočka ke Kopkovým
5/ Nová ulice + spojnice mezi Novou a Bezručovou
6/ Bezručova
7/ Jižní
8/ Cesta mezi Bezručovou a Trávníkem - podél Třebůvky
9/ Trávník, u stravovny ZŠ prohrnout vjezd do stravovny
10/ Malé nám., u školy až k Třebůvce, k bývalé firmě
kostelem, před autobusovou zastávkou - dvě strany.
Malé nám. - okolo Heidenreichových až k domu čp. 36

„Janek“,

před

11/ Kašparova
12/ Ztracená
13/ Žádlovická
14/ U Rybníků
15/ místní komunikace v ulici Ve Stráni (Jevíčská ul.) – hlavně výjezd na
hlavní silnici
16/ Nábřeží - od velkého mostu na Olomoucké ul., podél
prostranství u Haukových, u Kobzových, výjezd na hlavní ulici.

Třebůvky,

17/ U Vody
18/ Palonínská - Vejmoly – jen k cihelně – k Rostovým po betonové cestě
z ulice Olomoucká
19/ Olomoucká ul. – odstavná plocha u hospodářských potřeb, odstavná plocha
u prodejny květin.
20/ Zahradní
21/ Pod Luštěm - celé prostranství - až ke Gottwaldovým a okolo p. Drlíka
22/ Pod Střelnicí
23/ Pod Lesem - okolo Grohmannových, od Krobothových k ulici Pod Střelnicí
24/ U Mlýna - podél všech garáží, okolo domu čp. 97 až k pí Herzogové
čp. 99
25/ Pivovarská, okolo penzionu - průjezd na ulici Hradská
26/ Vlčice - k elektrárně a cesta od elektrárny po lávku ke kamenolomu prohrnout a posypat ručně - přejezd přes most u elektrárny je pouze 1 t
27/ Vlčice - okolo Vyhlídalových
28/ Vlčice - Markrabka - okolo domků
29/ Vlčice -

u obchodu, autobusové zastávky 4x - posypat ručně

30/ Vlčice - pod skalou
31/ Žádlovice - ke Skopalovým
32/ Žádlovice - k Hekelovým - dle možnosti na projetí
33/ Žádlovice - okolo Pechrových k učilišti až po konec zástavby
34/ Žádlovice - za obecním domem

+ autobusové zastávky

35/ Žádlovice - cesta k Unzeitigovým - za býv. Hoplíčkovým - dle možnosti
na projetí – nesmí být zaparkováno žádné auto
36/ Žádlovice – cesta okolo Morávkových, statek – chov koní až po posl. RD
37/ Autobusová zastávka - Žádlovice - prohrnout a posypat tak, aby na místě
nástupu a výstupu nebylo náledí. Jedná se o dvě zastávky, včetně chodníků
okolo zastávky u zdi SOU Loštice + všechny chodníky v Žádlovicích
38/ Na Výsluní – dle možnosti na projetí
39/ Žádlovice – za pohostinstvím Na Pešti – směr Mohelnice (původní cesta)
cyklostezka Loštice – Mohelnice
40/ Celý prostor za nákupním střediskem Jednota (COOP – zásobovací plocha
p.č. 88)

III. okruh
1/ Sokolská - cesty v sídlišti, spojnice mezi Sokolskou a Moravičanskou,
okolo kurtů, u garáží
2/ K Pešti - příjezdová komunikace - Volek
3/ K Pešti - příjezdová komunikace – Flášar + poslední odbočka vpravo od
města – nová výstavba
4/ Příjezdová komunikace k ZLKL - za kostelem – přechod z jednoho chodníku
na druhý včetně údržby přístupu k obvodnímu lékaři – MUDr. Koukalové
5/ Parkoviště na Malém nám., 2x parkoviště – Komenského ul.
6/ U Třebůvky - cesta k ČOV
7/ Hradská - příjezdová komunikace - potraviny
8/ k rekreačnímu středisku Střelnice
Případné další MK dle doplnění a potřeb
Neudržované MK - viz nařízení obce č. 2/2014
MK, které nebudou udržovány, budou označeny
a doplňkovou tabulkou „Silnice se v zimě neudržuje“

dopravní

značkou

A22

Uvedený seznam místních komunikací je možno doplňovat dodatky.

Pořadí údržby - chodníky a veř. prostranství
UPOZORNĚNÍ – dle zákona je město povinno provádět
zimní
údržbu
na
všech
chodnících,
přechodech
(označených) i přechodech přes silnici z jednoho
chodníku na druhý a chodnících k RD a panelovým domům
– vše co je na veřejném prostranství.
Vzhledem k místním podmínkám bude údržba chodníků,
prostranství zajišťována strojem a ručně v tomto pořadí:

přechodů

a

veř.

II. okruh
1/ náměstí Míru – všechny chodníky na náměstí, autobusové nádraží, včetně
nástupních ostrůvků, zajistit schůdnost pro nástup a výstup z autobusu
u zastávek,
2/

na průjezdním úseku silnice obcí se závady ve schůdnosti zmírňují
na těchto přechodech:
- přes ulici Hradská - u Pošty a u bytových domů
- přes ulici Žadlovická - u Pošty
- přes ulici Palackého - u domu čp. 55, u domu čp. 59 (Bayer)
- přes ulici Olomoucká - u nákupního střediska
- ulici Komenského - všechny přechody vyznačené Dopravní značkou
- ulice Moravičanská - přechod u školy - 2x
- nám. Míru – kolem domu čp. 63 (květ. síň)
- nám. Míru a Hradská ul. – okolo celé budovy čp. 72 (pošta)

3/
Komenského ulice - chodník oboustranně včetně přechodu na příjezdové
komunikaci k obchodnímu domu a přechodů na ulici Moravičanská vč.
autobusových zastávek chodník okolo staré budovy ZŠ vč. přechodu k nové
budově ZŠ
- přístup k parkovišti a celý prostor za nákupním střediskem Jednoty
(COOP – zásobovací prostor p.č. 88)
4/ Olomoucká ulice – všechny chodníky oboustranně po celé délce ulice
včetně schodků u mostu přes Třebůvku a napojení na uličku u Krčových, okolo
zbrojnice a napojení na chodník u domu čp. 247 (prodejna květin), schodků
u Haukových, autobusové zastávky, ulička podél zahrady Krčových - spojnice
Pod Luštěm; schodky k Třebůvce – u mostu
+ nová cyklostezka v celé délce od hlavního mostu, přes novou lávku
u restaurace Na Růžku až po ukončení ul. Palonínská
5/ Cesta pod pohost. Na Růžku až na křižovatku Pod Luštěm - u Parmových
6/ Havelkova ulice – všechny chodníky v ulici po obou stranách, schody ke
zdravotnímu středisku,
7/ schodky z ulice Havelkova na ulici Zahradní
8/ lávka přes Třebůvku Pod Luštěm - včetně napojení na veř. prostranství cestu sypanou traktorem
9/ Palackého ulice – všechny chodníky oboustranně podél silnice až po konec
obce, včetně chodníku u Bayerových – chodník vedoucí z ulice Sokolská
10/ cestička přes veř. prostranství - Pod Luštěm, cesta okolo Třebůvky –
spojnice mezi ulicí Pod Luštěm a Pod Střelnicí (okolo Drlíkových)

11/ lávka přes Třebůvku ulice Trávník a Nábřeží (u Kobzových) - včetně
napojení na cestu z obou stran, u Marešových - napojení na chodník
12/ Sídliště – všechny chodníky v sídlišti včetně napojení ke vchodům do
panelových domů, schodků u domu čp. 632 a 724, chodník od ulice Hradská do
sídliště, chodníky z parkoviště ke vstupům do nových bytových domů
13/ Chodníky a vchody okolo nových bytových domů z ulice Hradská včetně
schodků z parkoviště a bočních vchodů do domů a vchody z ulice Sídliště
14/ Sokolská ulice – všechny chodníky po obou stranách silnice, včetně
všech chodníků v sídlišti – okolo panelových domů ze všech stran, včetně
chodníků ke vstupům do panelových domů, u domu čp. 516 – chodník až
k hlavnímu vstupu do domu
Chodníky – pravá strana od Moravičan
Chodník na spojnici mezi ulicí Sokolská a Moravičanská
Cesta okolo stadionu k Heidenreichovým, včetně chodníků k panelovým domům
POZOR – ulice Sokolská – chodník okolo domu č. p. 233 (p. Havlíček) nutno
provádět údržbu chodníku ručně – pozor na poškození základů domu a okapu
15/ Hradská ul. – všechny chodníky po obou stranách včetně přechodů přes
místní komunikace, chodník od Kučerových - Hradská ul. do Sídliště až po
kontejnery a pokračování chodníku od schodků k Adamovským, přechod okolo
parkoviště k chodníku u Penzionu a hlavně přechod mezi KD a Poštulkovým
Část chodníku k Penzionu
16/ Jevičská ulice – všechny chodníky po obou stranách, včetně přechodů
přes místní komunikace až po konec obce
Ulička okolo Pavlákových ke Kašparům
18/ autobusové zastávky - Olomoucká ul.
19/ všechny přechody z jednoho chodníku na druhý vedoucí přes MK, i když
nejsou označeny DZ.
20/ Moravičanská ulice – všechny chodníky po obou stranách silnice včetně
autobusových zastávek až na konec obce, chodník k hlavnímu vchodu do budovy
čp. 500
Parkoviště pro pacienty u MUDr. Koukalové
POZOR – místy jsou chodníky velmi úzké – nutno rozhodnout způsob údržby
21/ Areál školy - chodník mezi starou a novou budovou ZŠ, prostranství
před starou ZŠ, chodník okolo staré a nové budovy ZŠ včetně napojení na
místní komunikaci Trávník, okolo celé budovy mat. školy, dětského
zdravotního střediska - schodky včetně příjezdové komunikace, vchodů
a vjezdů a napojení na MK Trávník, vchod do ZUŠ, schody do všech budov
Jedná se o údržbu celého areálu okolo staré budovy ZŠ, nové budovy ZŠ, ZUŠ,
zdravotního střediska, MŠ - včetně schodů a napojení na místní komunikaci
Trávník a Moravičanská
22/ Žádlovická ul. – chodníky po obou stranách silnice včetně uličky
k Macháčkovým a chodníku a prostranství k Pechrovým.
POZOR – jedná se o velmi úzké chodníky – nutno rozhodnout o způsobu údržby
23/ Pod Luštěm - všechny chodníky v ulici – okolo rodinných domů
24/ Malé nám. – všechny chodníky okolo RD včetně uličky k domu čp. 36,
autobusová zastávka, u školy, nový přechod pro chodce, ulička ke stadionu,

chodník okolo parčíků a okolo bývalé provozovny „Janek“, chodník k hřišti,
přechod z chodníku ke kostelu na chodník u autobusové zastávky
25/ Ke Koupališti – všechny chodníky oboustranně podél silnice, včetně
uličky u Pokorných k lávce, lávka pro pěší v ulici Pod Lesem
26/ Trávník – všechny chodníky podél RD, včetně odstavné plochy u jídelny
27/ Kašparova – všechny chodníky podél RD včetně parkoviště pro pacienty
28/ Ztracená ul. – všechny chodníky a odstavné plochy v ulici
POZOR – místy velmi úzké chodníky – nutno rozhodnout o způsobu údržby
29/ K Pešti – všechny chodníky oboustranně podél silnice
30/ Pivovarská ulice – zajišťovat v případě, že nebude možno zajistit při
údržbě místních komunikací Mostky přes Líšničku
31/ U Mlýna – místo chodníků místní komunikace
32/ Bezručova ul. – všechny chodníky podél RD až k Třebůvce
33/ Nová ulice – všechny chodníky podél RD - oboustranně
III. okruh
1/ U vody – všechny chodníky
Třebůvku, včetně uličky podél
prostranství

podél rodinných domů – od Sršňových po
Třebůvky k lávce, přechody přes veřejné

2/ Na Výsluní – v případě, že nebude možno zajistit při údržbě místních
komunikací
3/ Palonínská ul. – všechny chodníky podél silnice.
4/ Vejmoly – chodníky podél rodinných domů včetně chodníku podél zeleného
pásu
5/ Ztracená - Kašparova - cestička okolo Jaškových
6/ nám. Míru - okolo parku
7/ chodník - spojnice mezi Moravičanskou a Sokolskou okolo Mazalových
8/ U Mlýna - ulička okolo pí Herzogové přes lávku na Pivovarskou ul.
všechny mostky přes Líšničku v ulici Pivovarská
9/ Sídliště – ulička okolo Heidenreichových
Líšničku a pokračování cesty k ulici U Valchy

k Líšničce,

mostek

přes

11/ Žádlovice - chodník od Pospíšilových až po dům čp. 50 (křižovatka)
12/ Žádlovice – prostranství okolo domu čp. 46 včetně chodníku ke vchodům
do budovy čp. 46 a okolo zahrady u domu čp. 46 – ulička ke Švecovým
13/ hlavní cesty na hřbitově - odpoledne, soboty, neděle, svátky
Všechny přechody přes místní komunikace z jednoho chodníku na druhý.
Ostatní cesty dle případného doplnění a potřeb.

Při čištění mostů a lávek se jedná včetně nájezdů na komunikaci a na
chodníky z obou stran lávek, mostů.

Dle novelizace zákona č. 13/1997 Sb. je povinností obce
udržovat
všechny
chodníky
v obci,
včetně
chodníků
k nemovitostem, které jsou na veřejném prostranství – např.
v ulici
Olomoucká
–
chodník
k rehabilitačnímu
středisku
přístupový chodník k čp. 158 a 235.
V zimě nebude udržováno - viz nařízení obce č. 1/2013.

Neudržované chodníky budou označeny tabulkou.
Uvedený seznam místních komunikací je možno doplňovat dodatky.
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Loštice na zimní
období 2018/2019 byl projednán v Radě města Loštice dne 12. 11. 2018,
usnesením č. 1/17.

Začátek zimní pohotovosti byl stanoven 1. 12. 2018.
Ukončení zimní pohotovosti bude dle vývoje počasí a bude pracovníkům
oznámen po projednání v radě města.
Oznámení o schválení plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků
bude zveřejněn na úřední desce Města Loštice

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka města
V Lošticích, dne 9. 11. 2018

